
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

15 липня 2020 р. м. Почаїв № Ж___
Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік

«Про 
міської

місцеве
ради від

Керуючись статтею 42 Закону України 
самоврядування в Україні», відповідно до рішення сесії 
18.03.2020 року № 2382 «Про внесення змін до міського бюджету на 2020 
рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, 
звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року № 836 та Наказу Міністерства фінансів України 
№1098 від 29.12.2002 року «Про паспорти бюджетних програм» із змінами: 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Почаївської 
міської ради на 2020 рік за КПКВК МБ, що додаються:

1.1 117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
1.2 117350 «Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)».
Кр#трфь^$а виконанням цього розпорядження покласти на 

заступниД^-пськог(Ужш©ви Чубик^А.В.

МІСЬКІЙ І ОЛрЙї';' і
\ \ ?:• \ \ У

Василь Бойко

гг'-*-*'"'

Наталія ІСачелюк 6 12 99



затв’.:рджпю
Наказ Міііісіерслїсі України 26 серпня 2014 розу .У1 8Я6
їу рг дам і,іі пампу U і і гі стереть з фінапс? > ураїшт від 29 грудня 20 IS року?£• 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
_______________ Почаївська міськара/да

(і іаіі lMcj і уь ш 111 я і о: і о в 11 , я и рили; ріпника ксііі'іи: місаевогч бюджету) 
15 07 2С J7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

L ОГООООС
І КО,’! 1 ІрОГріІЛІІїиї клнснфікяції видатків • Я 

кредитуй ЗІ J|]a Г-ІЇСИСГ-СІО бюджету;

Почаївська міська рада
І Нґ.ІІМО] 1}ЪсЪИ І я іслодниго розпорядника коштів місцевого бюджету)

14052785
(кедзаСДРІІОУі

2, іИНШОО 14052785
(кед їаЄДРІЮУі

______ ______ Почаївська міська рада
t найменування Відневі даль 11 от о виконання)іко.ц J фол им н пі міаси^імгдії видатків-; я 

гр^штуві-їі 111Я АСІ ґ ІІЄіЕ'ГС бюджету)

01 і і1 зо 7130 0421
1 ■■ЦЗСИфІКіЧ! [І.ї 1L І КІЛІ ’І’іі: ІОІЇС-ї іурогряуінсь К IH*7l1ipiSW г! ИДИ І

кредитування місцевих' Гаджету)
і к к та (код <ІА'Лмпоьіц![е..вс] к.іпсифі’сгг?1, ццдатьдЛ та 

КрСДІІ Н КНННЧ ІЧЇІДЗЛЦ у?

___________ Здійснення заходів із землеустрою
[ ігзнмскувалня бюджетної програми зеідію з Тніпи<?ю програмі.ж.' птмстіфікації:ю видні тік ти 

Крі'/ЦІТуН?!111Я МІСЦСІіОГО бюджету)

19521000000
Дод бюджету)

■L Оослі бюлжеічінх нризначлін,/бюджетних асигнувань
С!к luriJE],;нм о фонту- 0,00 гривень.

19 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 200,00 гривень ПІ

7 і ддетапи для і;;ію;!л;-!ія бюд'жсі ііої програми
SO(г.'їдктниіі ;вдш: України:
Зг-каг Уь’рапп; 'Ч;ро місцеве сяьюврядушніnif в Україні ";
Ъкти Уку-шш-і 111 ’ ік: зеті. шустрій’’;
Рлкиші :,'і ^г.:; кіпшннськпї міської ради 7 скип кани н "Про внесення змін до міського бюджету на 2920 рік" від 24.06.2020 р. Л«2454

6 Ір. и державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програмиLZ*2C:_L.:Z.ZZr'~"~"~------- __________ ~___________________________ -__________________

! _ ! [Зйбсзпсчслня ефективною використання землі на території громади та підвищення цінпосп земельних ресурсів.
Ціль державної політики

Мста бюджетної програми
ЗйіІІ счєнші ст-ілеї о розвитку земельної О І ОС1ІОДаре 1 Н11

Завдання бюджетної програми
No -тії 
'П'3 

о
і Іровсдснпя інвентаризації земельної ділянки
Прелюдапія тої ю геодезичної зйомки земельної ділянки в масштабі 1:500

Завдання

ІрНВСПЬ
9. .Напрями викорисіання бюджетних коштів

№ і'л Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Ти неї і гарная ці я земельної ділянки під поліклінічним відділенням в м.Почаїв 
ію вудЗНсвченка 9 200,00 0,00 9 200.00



10. Перелік місцевих ' реї шпальних програм, іцо виконуються у складі бюджетної програми

2 I'J опої содезична зйомка земельної ділянки 10 0001)0' 0.00 10 000,00
(усього 19 200,00 0,00 19 200,00

іривеиь

№ зі і Найменування місцевої і регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Комплексна програма сприяння будівництву закладів охорони здоров’я 
па 2020-2021 роки 
на території Почаївської ОТГ

19 200.00 0.00 19 200.00

Усьої о 19 20(1,00 0,00 19 200,00

]1. Результативні показники бюджетної програми

№з/п 1 [оказии ки Одиниця 
виміру

Джерело інформації Зага льний фонд Спеціальний фонд Усього

] 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

обсяг видатків па проведення заходів із землеустрою
гис.грп.

Комплексна програма сприяння будівництву 
закладів охорони здоров’я 

на території Почаївської ОТГ па 20-202) рр.
19,20 0,00 19,20

Продукту 0,00
кількість заходів із землеустрою, які необхідно ЗДІЙСНИ ТИ

HIT.

Комплексна програма сприяння будівництву 
закладів охорони здоров’я 

на території Почаївської ОТГ на 2020-2021 рр.
2,00 0.00 2,00

Ефекти вносгі 0,00
середні видатки па здійснення одного заходу із 

землеустрою тис. гри.
Комплекс па програма сприяння будівниці ну 

закладів охорони здоров’я 
на території 1 Іочаїиської ОТІ па 2020-2021 рр.

9,60 0.00 9,60

Якості 0,00
відсоток виконання заходів із землеустрою

відс.
KoMwfltKciia програма сприяння будівництву 

закладів охорони здоров'я 
'^-тЄриїшмї Почаївської ОТГ іцґ2020-2021 рр.

J 00,00 0,00 100,00

Міський голова

(І Ііізііа-йісір'шл'о фІіігіиі^оіютоХіргануї
- А. ’ '

Міський голову < X

и

і

В.С. Бойко

В.С. Бойко
.яіціа.іи і .*! з л iiia.ii, і грізшіще)



3 АТ ЛОДЖИЮ
Накал Мйгісгерства фшенслк ¥крв1>ги 26 ссршій 2014 року № 836
У* редакції науичу Мі ft і стср-пв? фитаї^ін 5країни бід 29 грудня 2<! IS року .Кр 120?:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Почаївська міська рада

(1гаЙМСЕіуВЛННЯ голи к не ге-
......15.07.23 №

J11'’ <й
місцева го птолжету)

ПАСПОРТ
бюджетної її рої рами місцевої о бюджету па 2020 рік

L. 01 (10000

(хол. I Ірограг/дої нігясифігсЕіїщ видатків та 
к|іедптукання «іспевога бі-здже гу)

Ночаївська міська рада
[найменування jvjjakkoic рознирлдтгика коштів .чъицеючи бюджету')

14052785
(код за СДИИОУ)

Почаївська міська рада 140527852. 01J0000
(тіаймеиукаїїня відповіли інюго віпсопавнк’] Ігед -.Я ДЛРПОУІ(над Праі’ріїМіГОЇ кпасіісуікаціі ьндяткік та 

^2СД::'І уаичня місцевого бюджету)

011 735(1 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

v jjpvpll'ciyi'; <!ІЯі:-ифІКТиЦ5 ВТІДаТМ’.] ТЭ
ЬІ»П,ТПТУІЦРШЬ ..mifJWt n :.ІІ77(ЙТ-Гу)

(кпд Типове) програмної кііаснфібнції кидй :ъ і и га 
^іе/іитулянля місіїсваг? бюджету;

(ход ФуиКЦІОПЯТЮіСЙ КІІКИфіїК'аіІ!) ЕІІДЛГІ'КІН ж 

креритулашіл іїмдшіу)
(ііішмечукнтш'і і,'}о;!,же'птої пре і радій їпдно ч Типсіюіо крої там е юю к.іаснфі киці ріс іпе, 

крс^нтуввшм місцсцсіго
Дсїгхік та

СТсяг бюджетних призначень'бюджетних асигнувань 19 000,00 гривень, у тому числі вагальною фонду 0,00

19521000000

(код бюджету)

гривень ІЗ

19 000,00 рииень.

.5. ї !і.;д ;-.івн для виконання бюджетної програми
Кюджетпий кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про регулював и и містобудівної діяльності"
Рішений 57 сесії Почзївської міської ради 7 скликання "Про внесення амін до міського бюджету на 2020рік" від 24.06.2020 року’ .У»2454. 
Рішення 57 сесії Почаївської міської ради 7 скликания"! іро затвердження
комллекешн програми сприяння будівництву закладів охорони здоров’я на іернюрії Почаївської ОТГ" від 24.06.2020 року №2453.

6. Цілі державної полі шки. па досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ зої Ціль державної полі гики

1 Реалізація державної йолі гики у сфері містобудування па іериторії громади.

7. Мсти бюджетної програми
Забезпеченіні розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми _____________ __ ______
X» гп Завдання

] Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

9. Напрями викорисіання бюджетник конині



гривень

№■4'11 Напрями використання бюджегних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Виготовлення детального плану території земельної ділянки для 
будівницт ва міської лікарні. 0.00 19 000,00 19 000.00

Усього 0,00 19 000,00 19 000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що викопуються у складі бюджетної програми
jpnisejlbL. -....J Найменування місцевої / реї шпальної нроірами Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Комплексна про)рама сприяння будівництву закладів охорони здоров’я 
на 2020-2021 роки
на території ІІочаївської ОПТ

0,00 19 000,00 19 000,00

Усього 0,00 19 000,00 19 000,00


